
MEVA – TRADYCYJNA FIRMA 
O WIELOLETNIEJ HISTORII

Sto lat to na tle historii ludzkości nie tak długi okres, ale ponad

115 lat istnienia fabryki maszyn naprawdę zasługuje na wzmiankę.

Założenie fabryki w Czechach w roku 1898 rozpoczęło długą

historię produkcji maszyn przez firmę Meva w Roudnicach nad

Łabą. Z początku asortyment stanowiły tace, świeczniki, maszyn-

ki do mięsa, narzędzia kuchenne… Liczne wyroby przepadły

w czeluściach czasu i pozostały jedynie w postaci projektów gra-

ficznych, ale niektóre z nich długo były rozwijane i znajdują się

w asortymencie do dziś. Do najbardziej znanych produktów,

które stały się symbolami produkcji firmy Meva, należą np. lam-

py naftowe, kuchenki gazowe i metalowe kosze na śmieci.

Długa tradycja, rozwój techniczny i nacisk kładziony na jakość

to gwarancja zadowolenia klientów i dalszej przyszłości marki

Meva.
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ZAWARTOŚĆ KATALOGU

zawartość katalogu

Wyjaśnienia

waga (kg)

wymiary (mm)

zużycie (g/godz)

Przewidywany okres (godz., min.)
za pomocą butli PB: 2 kg, 5 kg, 10 kg
Wytrzymałość użycia pojemnika (wg masy)

piezoelektryczny zespół zapłonowy

moc (kW)

3–10 KUCHENKI I LAMPY
– kuchenki i lampy stołowe 
– przemysłowe kuchenki

11  –23 PALNIKI PB
– palniki hobby
– palniki profi
– palniki budowlane
– palniki specjalne   

24   –28 GRZEJNIKI
– grzejniki ogrodowe
– generatory ciepła, podgrzewacze
– grzejniki do mieszkań

34–41 CAMPING
– kuchenki
– lampy
– grzałki

42–47 AKCESORIA
– kartusze i butle ciśnieniowe
– węże
– inne wyposażenie

48 WARUNKI HANDLOWE
49 SCHEMAT PODŁĄCZENIA KUCHENKI DO BUTLI PROPAN-BUTAN

29–33 GRILE
– grile ogrodowe
– profesjonalne grile 

gastronomiczne
– wędzarnie

SK_BG_PL_Kat_PB_2014_210x210_A5  09.01.15  15:27  Stránka 2



3

KUCHENKI I LAMPY

kuchenki i lampy

– kuchenki i lampy stołowe 
– przemysłowe kuchenki 

 

 

SK_BG_PL_Kat_PB_2014_210x210_A5  09.01.15  15:27  Stránka 3



4

P

WYSOKOCIŚNIENIOWE GAZOWE KUCHENKI TURYSTYCZNE – tylko na 2 kg butle LPG

kuchenki i lampy

0,4 kg

150 x 110 x 150 mm

100 g/godz

1,2 kW

1,3 kg

420 x 120 x 150 mm

200 g/godz

2,4 kW

1,3 kg

420 x 120 x 150 mm

200 g/godz

2,4 kW

1 kg

200 x 200 x 270 mm

50 g/godz

0,12 kW

1,1 kg

200 x 200 x 270 mm

70 g/godz

0,15 kW

Kuchenka kempingowa SOLO na propan-butan jest przeznaczona
do przygotowywania posiłków w warunkach turystycznych. Jest
podłączona bezpośrednio do butli z propan-butanem 2 kg. Butla
2 kg (Typ: 316) nie jest elementem zestawu.

Podwójna kuchenka kempingowa TABORAK na propan-butan jest
przeznaczona do przygotowywania posiłków w warunkach turystycznych.
Jest podłączona bezpośrednio do butli z propan-butanem 2 kg. Butla
2 kg (Typ: 316) nie jest elementem zestawu.

Podwójna kuchenka kempingowa PICAMP na propan-butan jest
przeznaczona do przygotowywania posiłków w warunkach turystycznych.
Jest podłączona bezpośrednio do butli z propan-butanem 2 kg. Butla
2 kg (Typ: 316) nie jest elementem zestawu.

Lampy PB są polecane jako punkty świetlne do domków cam-
pingowych, dacz, ogrodów działkowych i miejsc bez instalacji
elektrycznej. Można je też stosować jako oświetlenie nocne.
Zasilane z butli 2 kg (Typ: 316) te butle nie są częścią zestawu.

Lampy PB są polecane jako punkty świetlne do domków cam-
pingowych, dacz, ogrodów działkowych i miejsc bez instalacji
elektrycznej. Można je też stosować jako oświetlenie nocne.
Zasilane z butli 2 kg (Typ: 316) te butle nie są częścią zestawu.

Kuchenka SOLO Kuchenka TABORAK Kuchenka PICAMP

Lampa BRILANT Lampa JUGO 2

Typ: 2153 Typ: 2137 Typ: 2136

Typ: 2017D Typ: 2030

Zwrotna butla ciśnieniowa
2 kg do urządzeń
na propan-butan. Typ 316

Klosz do lampy Jugo 2
Typ: 4738

Pończoszka
patrz strona 47

Uniwersalne zestawy naprawcze
do urządzeń PB
Typ: 4760 Kuchenki campingowe
Typ: 4761 Lampy

Klosz do lampy Brilant
Typ: 4238A

2 kg – 20 godz 2 kg – 10 godz 2 kg – 10 godz

2 kg – 40 godz

2 kg – 28 godz

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 2 kg

0,60 kg

210 x 120 x 210 mm

152 g/godz

2,10 kW

Kuchenka kempingowa Magnum na propan-butan jest
przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania posiłków.
Jest podłączona bezpośrednio do butli z propan-butanem 2 kg.
Butla 2 kg (Typ: 316) nie jest elementem zestawu.

Kuchenka MAGNUM
Typ: 2140P

2 kg – 13 godz
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WYSOKOCIŚNIENIOWE KUCHENKI NA PROPAN-BUTAN – tylko na butle 2 kg

kuchenki i lampy

Gwint wejściowy jest w środku

Praktyczna pokrywa służąca
do ochrony i zamknięcia palników

3 kg

460 x 290 x 65 mm

150 g/godz

2 kW

2,5 kg

300 x 290 x 65 mm

75 g/godz

1 kW

3,8 kg

560 x 290 x 65 mm

225 g/godz

3 kW

Zalety kuchenek
wysokiego ciśnienia:

– Niższe koszty

– Akcesoria w zestawie

– Odporny na zgaśnięcie
płomienia przez wiatr

Kuchenka stołowa RIGA 2 na propan-butan przeznaczona do
przygotowywania i odgrzewania posiłków. Jest dostarczana
wraz z akcesoriami do podłączenia butli gazowej.

Kuchenka stołowa RIGA 1 na propan-butan przeznaczona do
przygotowywania i odgrzewania posiłków. Jest dostarczana
wraz z akcesoriami do podłączenia butli gazowej.

Kuchenka RIGA 3
Kuchenka stołowa RIGA 3 na propan-butan przeznaczona do
przygotowywania i odgrzewania posiłków. Jest dostarczana
wraz z akcesoriami do podłączenia butli gazowej.

Typ: 2337Typ: 2338

Typ: 2336

Szczegółowy widok
wysokociśnieniowego palnika
kuchenki

Akcesoria
przyłączeniowe 
do 2 kg butli.

Akcesoria
do podłączenia
są wliczone w cenę.

Uniwersalne zestawy naprawcze
do urządzeń PB
Typ: 4760 Kuchenki campingowe

Zwrotna butla ciśnieniowa
2 kg do urządzeń 
na propan-butan. Typ 316

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 2 kg  

  
   
  

2 kg – 26 godz 2 kg – 13 godz

2 kg – 9 godz

Kuchenka RIGA 2Kuchenka RIGA 1
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WYSOKOCIŚNIENIOWE GAZOWE KUCHENKI TURYSTYCZNE – tylko na 2 kg butle LPG

kuchenki i lampy

2 kg – 26 godz 2 kg – 13 godz 2 kg – 9 godz

Typ: 2341 Typ: 2340 Typ: 2339

Kuchenka RIO 1
Kuchenka stołowa RIO 1 na propan-butan przeznaczona
do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Jest
dostarczana wraz z akcesoriami do podłączenia butli
gazowej 2 kg (Typ: 316).

2,5 kg

300 x 290 x 65 mm

75 g/godz

1 kW

Kuchenka RIO 2
Kuchenka stołowa RIO 2 na propan-butan przeznaczona
do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Jest
dostarczana wraz z akcesoriami do podłączenia butli
gazowej 2 kg (Typ: 316).

3 kg

460 x 290 x 65 mm

150 g/godz

2 kW

Kuchenka RIO 3
Kuchenka stołowa RIO 3 na propan-butan przeznaczona
do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Jest
dostarczana wraz z akcesoriami do podłączenia butli
gazowej 2 kg (Typ: 316).

3,8 kg

  560 x 290 x 65 mm

225 g/godz

3 kW

Akcesoria
do podłączenia
są wliczone w cenę.

Uniwersalne zestawy naprawcze do
urządzeń PB
Typ: 4760 Kuchenki campingowe

Zwrotna butla ciśnieniowa
2 kg do urządzeń
na propan-butan. Typ 316

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 2 kg

Gwint wejściowy jest w środku

Szczegółowy widok wysokociśnieniowego
palnika kuchenki

Wyjmowany ruszt do łatwego
czyszczenia grilla

Akcesoria przyłączeniowe 
do 2 kg butli.

Po prostu jak w domu!
Komfort gotowania
na trzech płytkach
jednocześnie.
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WYSOKOCIŚNIENIOWE GAZOWE KUCHENKI TURYSTYCZNE – tylko na 2 kg butle LPG

kuchenki i lampy

2 kg – 24 godz 2 kg – 12 godz 2 kg – 12 godz

Typ: 2311B Typ: 2319 Typ: 2319B (bez pokrywy)

Kuchenka WEKEND MINI
Kuchenka kempingowa WEEKEND MINI na propan-butan
jest przeznaczona do przygotowywania posiłków
w warunkach turystycznych. Jest dostarczana wraz
z akcesoriami do podłączenia butli gazowej 2 kg.

0,9 kg

250 x 285 x 70 mm

85 g/godz

1,2 kW

Kuchenka ORLIK
Kuchenka kempingowa ORLIK na propan-butan jest
przeznaczona do przygotowywania posiłków w warunkach
turystycznych. Jest dostarczana wraz z akcesoriami
do podłączenia butli gazowej 2 kg.

2/1,8 kg

500 x 310 x 75 mm

170 g/godz

2,4 kW

Kuchenka ORLIK
Kuchenka kempingowa ORLIK na propan-butan jest
przeznaczona do przygotowywania posiłków w warunkach
turystycznych. Jest dostarczana wraz z akcesoriami
do podłączenia butli gazowej 2 kg.

2/1,8 kg

500 x 310 x 75 mm

170 g/godz

2,4 kW

Akcesoria
do podłączenia
są wliczone w cenę.

Uniwersalne zestawy naprawcze
do urządzeń PB
Typ: 4760 Kuchenki campingowe

Zwrotna butla ciśnieniowa
2 kg do urządzeń 
na propan-butan. Typ 316

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 2 kg

Gwint wejściowy wystaje
– kuchenka ORLIK

Gwint wejściowy jest
w środku – kuchenka
WEEKEND  MINI

Wyjmowany ruszt do łatwego
czyszczenia grilla

Akcesoria przyłączeniowe 
do 2 kg butli.

Szczegółowy widok wysokociśnieniowego
palnika kuchenki

Dwa palniki 
– pełny obiad
w minutę!
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Zwrotna butla
ciśnieniowa 2 kg
do urządzeń 
na propan-butan. 
Typ 316

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg
do urządzeń
na propan-butan.
Typ 316V

NISKOCIŚNIENIOWE GAZOWE KUCHENKI STOŁOWE

kuchenki i lampy

Typ: NP01007 
– wąż + zaciski 

+ regulator ciśnienia

Typ: NP01015 
– gniazdo 8

Zawór
jednokierunkowy
– Typ: 2156UV

Zalety
kuchenek niskociśnieniowych:

– możliwość podłączenia
do wszystkich typów
butli (2 kg, 5 kg, 10 kg)

– cicha praca 
– bezpieczna eksploatacja

dzięki zastosowaniu
regulatora

Gwint wejściowy jest w środku

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

Kuchenka RIGA 4
Kuchenka stołowa na propan-butan jest przeznaczona
do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Wąż i złącze
należy dokupić oddzielnie.

5 kg

520 x 450 x 80 mm

370 g/godz

2 x 1,5 + 2 x 0,7 kW

Typ: 2333
Typ: 2333B (bez termobezpiecznika)

Wąż i złącze należy dokupić 
oddzielnie.
Schemat połączenia na str. 49

Dla rodziny
cztero-
osobowej  :-)

2 kg – 5 godz 30 min
5 kg – 13 godz 30 min
10 kg – 27 godz

Kuchenka RIGA 2
Kuchenka stołowa na propan-butan jest przeznaczona
do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Wąż i złącze
należy dokupić oddzielnie.

3,4 kg

460 x 300 x 80 mm

208 g/godz

3 kW

Kuchenka RIGA 1
Kuchenka stołowa na propan-butan jest przeznaczona
do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Wąż i złącze
należy dokupić oddzielnie.

1,9 kg

305 x 270 x 80 mm

104 g/godz

1,5 kW

Typ: 2323
Typ: 2323B (bez termobezpiecznika)

Typ: 2325
Typ: 2325B (bez termobezpiecznika)

Typ: 2326
Typ: 2326B (bez termobezpiecznika)

Kuchenka RIGA 3
Kuchenka stołowa na propan-butan jest przeznaczona
do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Wąż i złącze
należy dokupić oddzielnie.

4,6 kg

560 x 300 x 80 mm

310 g/godz

4,5 kW

2 kg – 10 godz
5 kg – 25 godz
10 kg – 50 godz

2 kg – 6 godz 30 min
5 kg – 16 godz
10 kg – 32 godz

2 kg – 19 godz
5 kg – 48 godz
10 kg – 96 godz
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Zwrotna butla
ciśnieniowa 2 kg
do urządzeń 
na propan-butan. 
Typ 316

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg
do urządzeń
na propan-butan.
Typ 316V

Typ: NP01007 
– wąż + zaciski 

+ regulator ciśnienia

Typ: NP01015 
– gniazdo 8

Zawór
jednokierunkowy
– Typ: 2156UV

NISKOCIŚNIENIOWE KUCHENKI NA PROPAN-BUTAN

kuchenki i lampy

Szczegółowy widok
niskociśnieniowego
palnika kuchenki

Wąż i złącze należy dokupić 
oddzielnie.
Schemat połączenia na str. 49

Można podłączyć do wszystkich
typów butli (2 kg, 5 kg, 10 kg)

Opcjonalnie: 
wyłączany bezpiecznik
termoelektryczny przepływu
gazu w przypadku zgaśnięcia
płomienia

Gwint wejściowy jest w środku

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

Kuchenka RIO 3
Kuchenka stołowa dwupalnikowa na propan-butan jest
przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania
posiłków. Wąż i złącze należy dokupić oddzielnie.

3,2 kg

560 x 270 x 80 mm

310 g/godz

4,5 kW

Typ: 2330B
Typ: 2330 (bezpiecznik termiczny)

2 kg – 6 godz 30 min
5 kg – 16 godz
10 kg – 32 godz

Kuchenka RIO 2
Kuchenka stołowa dwupalnikowa na propan-butan jest
przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania
posiłków. Wąż i złącze należy dokupić oddzielnie.

2,5 kg

460 x 270 x 80 mm

208 g/godz

3 kW

Typ: 2329B
Typ: 2329 (bezpiecznik termiczny)

Kuchenka ORLIK
Kuchenka stołowa dwupalnikowa na propan-butan jest
przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania
posiłków. Wąż i złącze należy dokupić oddzielnie.

1,8 kg

500 x 310 x 75 mm

208 g/godz

3 kW

Typ: 2317B (bez pokrywy)
Typ: 2316B (bez pokrywy, bezpiecznik termiczny)

Kuchenka ORLIK
Kuchenka stołowa dwupalnikowa na propan-butan jest
przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania
posiłków. Wąż i złącze należy dokupić oddzielnie.

2 kg

500 x 310 x 75 mm

208 g/godz

3 kW

Typ: 2317
Typ: 2316 (bezpiecznik termiczny)

2 kg – 10 godz
5 kg – 25 godz
10 kg – 50 godz

2 kg – 10 godz
5 kg – 25 godz
10 kg – 50 godz

2 kg – 10 godz
5 kg – 25 godz
10 kg – 50 godz
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kuchenki i lampy

KUCHENKI PRZEMYSŁOWE

410 x 410 x 75     mm1 kg

NOWOŚĆNOWOŚĆ

Kuchenka przemysłowa MEGA ZEUS
Gazowa kuchenka przemysłowa wygodna dla pracowników
budowlanych, drogowych, w rolnictwie, itp. Przeznaczona
jest do gotowania w dużych ilościach. Praktyczna do
domowych masarni, przygotowywania paszy, itp.

7 kg

400 x 400 x 180 mm

505 g/godz

7 kW

Typ: 2102

Kuchenka przemysłowa MEGA ZEUS
Gazowa kuchenka przemysłowa wygodna dla pracowników
budowlanych, drogowych, w rolnictwie, itp. Przeznaczona
jest do gotowania w dużych ilościach. Praktyczna do
domowych masarni, przygotowywania paszy, itp.

7 kg

400 x 400 x 180 mm

505 g/godz

7 kW

Typ: 2102T – z płomieniem

Kuchenka przemysłowa MEGA ZEUS
Gazowa kuchenka przemysłowa wygodna dla pracowników
budowlanych, drogowych, w rolnictwie, itp. Przeznaczona
jest do gotowania w dużych ilościach. Praktyczna do
domowych masarni, przygotowywania paszy, itp.

7 kg

400 x 400 x 180 mm

505 g/godz

7 kW

Typ: 2102TP – z płomieniem 
i piezoelektrycznym zapłonem

Adapter do woka (dla kuchenki Mega Zeus)

Adapter przeznaczony do wygodnego używania woka
na kuchence przemysłowej MEGA ZEUS.

Typ: 4841

Kuchenka TRINO
Przemysłowa kuchenka przeznaczona do gotowania
w dużych ilościach. Wykonana z żeliwa.

6,2 kg

580 x 380 x 170 mm

505 g/godz

7 kW

Typ: 2101

2 kg – 4 godz
5 kg – 10 godz
10 kg – 20 godz

2 kg – 4 godz
5 kg – 10 godz
10 kg – 20 godz

2 kg – 4 godz
5 kg – 10 godz
10 kg – 20 godz

2 kg – 4 godz
5 kg – 10 godz
10 kg – 20 godz

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

Kuchenki
przemysłowe są

dostarczane wraz
z akcesoriami do
podłączenia butli

5 kg i 10 kg.

Zwrotna butla
ciśnieniowa 2 kg
do urządzeń 
na propan-butan. 
Typ 316

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg
do urządzeń
na propan-butan.
Typ 316V

Zawór jednokierunkowy
– Typ: 2156UV
(do podłączenia do 2 kg
butelki)
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PALNIKI PB
– palniki hobby 
– palniki profi 
– palniki budowlane i specjalne
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PALNIKI HOBBY – KARTUSZOWE

palniki PB

0,5 kg

140 x 50 x 20 mm

150 g/godz

1,6 kW

0,6 kg

230 x 110 x 160 mm

127 g/godz

1,8 kW

Wlot powietrza

Zapłon
piezoelektryczny

Zestaw do opalania 1,6 kW
Szerokie zastosowanie, od łączenia miedzianych rurek, do gastronomii. Łatwa manipulacja.
Zapalnik piezoelektryczny. Zasilany z kartuszy KP02002.

Typ: KP01006 

Zestaw lutowniczy TYPHOON
Zestaw lutowniczy z zapalnikiem piezoelektrycznym. Przeznaczona dla majsterkowiczów i rze mieślników.
Wytrzymała metalowa osłona kartusza. Wykorzystuje kartusze jednorazowe (KP02001).

Typ: KP01080P (piezo)

Płynna regulacja

Kartusze 190 g
Butan (piercing)
Typ: KP02001

Kartusze 227 g
Butan (zawór) 
Typ: KP02002

Palniki hobby 
– ich wydajność jest

wystarczająca do większości
prac drobnego rzemiosła

227 g – 1 godz 28 min 190 g – 1 godz 30 min

Szacunkowa wytrzymałość 
kartusza – g
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PALNIKI NA PROPAN-BUTAN HOBBY

palniki PB

0,5 kg

80 x 15 x 15 mm

80 g/godz

1,2 kW

Typ: 2211

0,3 kg 195 x 65 x 35 mm

0,8 kg

130 x 75 x 10 mm

112 g/godz

1,5 kW

0,4 kg 100 x 60 x 150     mm

0,5 kg

70 x 20 x 10 mm

30 g/godz

0,8 kW

Typ: 2210

0,2 kg

145 x 25 x 25 mm

238    g/godz

3,5 kW

Uchwyt i palnik 1,2 kW
Rękojeść z palnikiem do prac przemysłowych na małą skalę.
Temperatury robocze są podane na str. 15. Możliwość
osobnego zamówienia palnika bez rękojeści – Typ 4452.

Uchwyt
Uniwersalna rękojeść do wszystkich typów palników. Łatwe
podłączenie.

Uchwyt i palnik 1,5 kW
Rękojeść z palnikiem do prac przemysłowych na małą skalę.
Temperatury robocze są podane na str. 15. Możliwość
osobnego zamówienia palnika bez rękojeści – Typ 4450.

Zestaw lutowniczy
Zestaw lutowniczy do palnika (Typ: 4452). Jest dostarczany
z osłoną, uchwytem lutownicy i lutownicą.

Uchwyt i palnik 0,8 kW
Rękojeść z palnikiem do prac przemysłowych na małą skalę.
Temperatury robocze są podane na str. 15. Możliwość
osobnego zamówienia palnika bez rękojeści – Typ 4451.

Uchwyt i palnik 3,5 kW
Rękojeść z palnikiem do prac przemysłowych na małą skalę.
Temperatury robocze są podane na str. 15. Możliwość
osobnego zamówienia palnika bez rękojeści – Typ 4453.

Typ: 4429

Typ: 2212 Typ: 4450Typ: 4451

Typ: 4453

Typ: 4441A

Typ: 2213

Typ: 4452

2 kg – 67 godz 2 kg – 25 godz 2 kg – 18 godz

2 kg – 8 godz 30 min

Uniwersalne zestawy
naprawcze do urządzeń PB
Typ: 4762 Palniki hobby

Zwrotna butla
ciśnieniowa 2 kg
do urządzeń 
na propan-butan. 
Typ 316

Wąż i złącze należy dokupić
oddzielnie.

Zawór – Typ: 2157
Wąż – Rodzaje: 4383, 4317, 4432

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 2 kg
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PALNIKI PROPAN-BUTANOWE – HOBBY

palniki PB

0,9 kg

460 x 265 x 40 mm

80 g/godz

1,2 kW

0,9 kg

460 x 265 x 40 mm

238 g/godz

3,5 kW

0,8 kg

460 x 265 x 40 mm

112 g/godz

1,5 kW

Typ: 2197 Typ: 2198Typ: 2196

Zestaw do opalania 1,2 kW
Zestaw do opalania na propan-butan jest przeznaczony dla
majsterkowiczów, do prac rzemieślniczych na małą skalę lub
opalania starej farby. Zawiera palnik Typ 4452.

Zestaw do opalania 3,5 kW
Zestaw do opalania na propan-butan jest przeznaczony dla
majsterkowiczów, do prac rzemieślniczych na małą skalę lub
opalania starej farby. Zawiera palnik Typ 4453.

Zestaw do opalania 1,5 kW
Zestaw do opalania na propan-butan jest przeznaczony dla
majsterkowiczów, do prac rzemieślniczych na małą skalę lub
opalania starej farby. Zawiera palnik Typ 4450.

Akcesoria
do podłączenia
są wliczone w cenę. Uniwersalne zestawy

naprawcze do urządzeń PB
Typ: 4762 Palniki hobby

Zwrotna butla
ciśnieniowa 2 kg
do urządzeń 
na propan-butan. 
Typ 316

2 kg – 18 godz 2 kg – 25 godz 2 kg – 8 godz 30 min

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 2 kg
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15palniki PB

PALNIKI PROPAN-BUTANOWE – HOBBY

Zakresy temperatur palników

30 g/godz

0,8 kW Typ: 4451

80 g/godz

1,2 kW Typ: 4452

112 g/godz

1,5 kW Typ: 4450

238 g/godz

3,5 kW Typ: 4453

Zestaw do lutowania
Propan butanowy zestaw do lutowania i opalania przeznaczony
jest do zastosowań domowych, do prac rzemieślniczych w mniej-
szym zakresie. Za pomocą tego zestawu możliwe jest lutowanie
miękkie cyną, lutowanie na twardo drobnych przedmiotów.

1,9 kg

320 x 320 x 85 mm

dla używanego palnika

dla używanego palnika

Typ: 2192A Pakowane w pudełku

1,9 kg

200 x 270 x 45 mm

dla używanego palnika

dla używanego palnika

Typ: 2192 Pakowane w woreczku tekstylnym

Zestaw do lutowania
Propan butanowy zestaw do lutowania i opalania przeznaczony
jest do zastosowań domowych, do prac rzemieślniczych w mniej-
szym zakresie. Za pomocą tego zestawu możliwe jest lutowanie
miękkie cyną, lutowanie na twardo drobnych przedmiotów.

Najpopularniejsze palniki
w jednym zestawie 

– korzystna cena

Praktycznie ułożone

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 2 kg

Akcesoria
do podłączenia
są wliczone w cenę. Uniwersalne zestawy

naprawcze do urządzeń PB
Typ: 4762 Palniki hobby

Zwrotna butla
ciśnieniowa 2 kg
do urządzeń 
na propan-butan. 
Typ 316

SK_BG_PL_Kat_PB_2014_210x210_A5  09.01.15  15:29  Stránka 15



16

1315 °C

1070 °C

5   00 °C

1068 °C

PROPAN BUTANOWE PALNIKI – PROFI

palniki PB

1 kg

420 x 265 x 40 mm

260 g/godz

3,7 kW

1 kg

420 x 265 x 40 mm

260 g/godz

3,7 kW

1 kg

420 x 265 x 40 mm

140 g/godz

2 kW

1,1 kg

420 x 265 x 40 mm

100 g/godz

1,4 kW

Zestaw do opalania TURBO 2
Zestaw palników TURBO 26, rękojeści z wygaszaczem i węża 2 m.
Odpowiedni do prac hydraulicznych i rzemieślniczych na wolnym
powietrzu, lutowania twardego i miękkiego lub opalania farb.
Możliwość zamówienia osobnego palnika typ 4472.

Typ: 2301

Zestaw do opalania KLESZCZE
Zestaw szczypiec do palnika, rękojeści z wygaszaczem i węża 2 m.
Nadaje się do kanalizacji i pracy rzemieślniczej w warunkach
zewnętrznych. Możliwość zamówienia osobnego palnika typ 4474.

Typ: 2303

Zestaw do opalania TURBO 1
Zestaw palników TURBO 20, rękojeści z wygaszaczem i węża 2 m.
Odpowiedni do prac hydraulicznych i rzemieślniczych na wolnym
powietrzu, lutowania twardego i miękkiego lub opalania farb.
Możliwość zamówienia osobnego palnika typ 4471.

Typ: 2300

Zestaw do opalania PODGRZEWACZ
Zestaw palnika na gorące powietrze, rękojeści
z wygaszaczem i węża 2 m. Odpowiedni np. do opalania
farb. Możliwość zamówienia osobnego palnika typ 4473.

Typ: 2302

Typ: 4471 Typ: 4472

Typ: 4473 Typ: 4474

2 kg – 14 godz
5 kg – 36 godz
10 kg – 72 godz

2 kg – 8 godz
5 kg – 20 godz
10 kg – 40 godz

2 kg – 20 godz
5 kg – 50 godz
10 kg – 100 godz

2 kg – 8 godz
5 kg – 20 godz
10 kg – 40 godz

140 g/godz

2 kW Typ: 4471

260 g/godz

3,7 kW Typ: 4472

100 g/godz

1,4 kW Typ: 4473

260    g/godz

3,7 kW Typ: 4474

Zawór 
jednokierunkowy
– Typ: 2156UV

(do podłączenia do 2 kg butelki)

Zawór redukcyjny
– Typ: 4498

Zawór redukcyjny
– Typ: NP01011

Zwrotna butla
ciśnieniowa 2 kg
do urządzeń 
na propan-butan. 
Typ 316

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg
do urządzeń
na propan-butan.
Typ 316V

Zakresy temperatur palników

Stwórz swoją własną
kombinację palników

Przyrządy do prac
profesjonalnych

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 2 kg, 5 kg, 10 kg
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1670 °C

1610 °C

1415 °C

1225 °C

PALNIKI NA PROPAN-BUTAN PROFI – BUDOWLANE

palniki PB

Zakresy temperatur palników

900 g/godz

11 kW Typ: 2258

2000 g/godz

25 kW Typ: 2259

5200 g/godz

65 kW Typ: 2260

9500 g/godz

120 kW Typ: 2261

1,8 kg

580 x 120 x 80 mm

2000 g/godz

25 kW

1,8 kg

580 x 120 x 80 mm

9500 g/godz

120 kW

1,8 kg

580 x 120 x 80 mm

900 g/godz

11 kW

1,8 kg

580 x 120 x 80 mm

5200 g/godz

65 kW

Typ: 2273

Typ: 2275

Typ: 2272
Typ: 2258 Typ: 2259

Typ: 2260 Typ: 2261
Typ: 2274

Zestaw z palnikiem 25 kW
Komplet palników na propan-butan jest przeznaczony do
izolowania i asfaltowania. Komplet zawiera palnik, rurę
przedłużającą 465 mm, rękojeść z wygaszaczem i wąż 5 m.
Możliwość zamówienia osobnego palnika typ 2259.

Zestaw z palnikiem 120 kW
Komplet palników na propan-butan jest przeznaczony do
izolowania i asfaltowania. Komplet zawiera palnik, rurę
przedłużającą 465 mm, rękojeść z wygaszaczem i wąż 5 m.
Możliwość zamówienia osobnego palnika typ 2261.

Zestaw z palnikiem 11 kW
Komplet palników na propan-butan jest przeznaczony do
izolowania i asfaltowania. Komplet zawiera palnik, rurę
przedłużającą 465 mm, rękojeść z wygaszaczem i wąż 5 m.
Możliwość zamówienia osobnego palnika typ 2258.

Zestaw z palnikiem 65 kW
Komplet palników na propan-butan jest przeznaczony do
izolowania i asfaltowania. Komplet zawiera palnik, rurę
przedłużającą 465 mm, rękojeść z wygaszaczem i wąż 5 m.
Możliwość zamówienia osobnego palnika typ 2260.

5 kg – 5 godz 30 min
10 kg – 11 godz

5 kg – 2 godz 30 min
10 kg – 5 godz

5 kg – 1 godz
10 kg – 2 godz

5 kg – 30 min
10 kg – 1 godz

Zawór redukcyjny
– Typ: NP01011

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg
do urządzeń
na propan-butan.
Typ 316V

Zawór redukcyjny –
Typ: 4498

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 5 kg, 10 kg
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Nakrętka – Typ: I410

PALNIKI LUTOWNICZE NA PROPAN-BUTAN IGI – HOBBY

0,8 kg

300 x 110 x 40 mm

140 g/godz

1,4 kW

Zestaw lutowniczy
Jest dostarczany z osłoną, uchwytem lutownicy i rękojeścią.

Typ: I001

2 kg – 14 godz 20 min
5 kg – 35 godz 40 min
10 kg – 71 godz

0,90 kg

350 x 60 x 30 mm

140 g/godz

2,10 kW

Zestaw lutowniczy Hobby
Zestaw lutowniczy z 3 palników i rękojeści. Odpowiedni
do prac hydraulicznych i rzemieślniczych. Odpowiedni
do lutowania miękkiego.

Typ: I004

2 kg – 14 godz 20 min
5 kg – 35 godz 40 min
10 kg – 71 godz

0,60 kg

350 x 60 x 30 mm

100/120/150 g/godz

1,4 + 1,7 + 2,1 kW

Zestaw lutowniczy Hobby
Zestaw lutowniczy z 3 palników i rękojeści. Odpowiedni
do prac hydraulicznych i rzemieślniczych. Odpowiedni
do lutowania miękkiego.

Typ: I006

2 kg – 20/17/13 godz
5 kg – 50/42/33 godz
10 kg – 100/84/66 godz

1,60 kg

300 x 110 x 40 mm

140 g/godz

1,4 kW

Komplet lutowniczy
Jest dostarczany z osłoną, uchwytem lutownicy, rękojeścią,
wężem 1,5 m i końcówkami 2x G 3/8" L.

Typ: I001K

2 kg – 14 godz 20 min
5 kg – 35 godz 40 min
10 kg – 71 godz

1,30 kg

350 x 60 x 30 mm

140 g/godz

2,10 kW

Zestaw lutowniczy Hobby komplet
Zestaw lutowniczy z 3 palników, rękojeści i węża 1,5 m
z końcówkami 2x G 3/8" L. Odpowiedni do prac hydraulicznych
i rzemieślniczych. Odpowiedni do lutowania miękkiego.

Typ: I004K

2 kg – 14 godz 20 min
5 kg – 35 godz 40 min
10 kg – 71 godz

1,10 kg

350 x 60 x 30 mm

100/120/150 g/godz

1,4 + 1,7 + 2,1 kW

Zestaw lutowniczy Hobby komplet
Zestaw lutowniczy z 3 palników, rękojeści i węża 1,5 m
z końcówkami 2x G 3/8" L. Odpowiedni do prac hydraulicznych
i rzemieślniczych. Odpowiedni do lutowania miękkiego.

Typ: I006K

2 kg – 20/17/13 godz
5 kg – 50/42/33 godz
10 kg – 100/84/66 godz

Zawór
jednokierunkowy
– Typ: 2156UV

(do podłączenia do 2 kg butelki) Regulator – Typ: I210

Zwrotna butla
ciśnieniowa 2 kg
do urządzeń 
na propan-butan. 
Typ 316

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg
do urządzeń
na propan-butan.
Typ 316V

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

palniki PB
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PALNIKI BUDOWLANE NA PROPAN-BUTAN IGI – HOBBY

0,90 kg

420 x 80 x 30 mm

265/450/2000 g/godz

3,7/6,3/28 kW

Zestaw izolacyjny Hobby
Zestaw 3 palników, przeznaczony do izolowania i opalania
w pracach budowlanych na małą skalę.

Typ: I008

2 kg – 8/5/1 godz
5 kg – 19/11/2,5 godz
10 kg – 38/22/5 godz

1,00 kg

420 x 80 x 30 mm

265/450/2000 g/godz

3,7/6,3/28 kW

Zestaw izolacyjny Hobby
Zestaw 3 palników i rękojeści z wygaszaczem, przeznaczony
do izolowania i opalania w pracach budowlanych na małą
skalę.

Typ: I008L

2 kg – 8/5/1 godz
5 kg – 19/11/2,5 godz
10 kg – 38/22/5 godz

1,50 kg

420 x 80 x 30 mm

265/450/2000 g/godz

3,7/6,3/28 kW

Zestaw izolacyjny Hobby
Zestaw 3 palników, rękojeści z wygaszaczem i węża 1,5 m
z końcówkami 2 x G3/8" L, przeznaczony do izolowania
i opalania w pracach budowlanych na małą skalę.

Typ: I008LK

2 kg – 8/5/1 godz
5 kg – 19/11/2,5 godz
10 kg – 38/22/5 godz

Palnik 6,3 kWPalnik 28 kW

Palnik 3,7 kW

Przyrządy do prac
profesjonalnych

Zestaw 3 palników, rękojeści
z wygaszaczem i węża 1,5 m
z końcówkami 2 x G3/8" L,

przeznaczony do izolowania
i opalania w pracach

budowlanych na małą skalę.

Zawór
jednokierunkowy
– Typ: 2156UV

(do podłączenia do 2 kg butelki)

Zwrotna butla
ciśnieniowa 2 kg
do urządzeń 
na propan-butan.
Typ 316

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg
do urządzeń
na propan-butan.
Typ 316V

Nakrętka – Typ: I410

Regulator – Typ: I210

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

palniki PB
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20 Regulator – Typ: I210

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg
do urządzeń
na propan-butan.
Typ 316V

Nakrętka – Typ: I410

PALNIKI BUDOWLANE NA PROPAN-BUTAN IGI – HOBBY

0,80 kg

660 x 80 x 30 mm

2000 g/godz

28 kW

Palnik budowlany 28 kW
Palnik budowlany. Odpowiedni do izolowania i asfaltowania
w budownictwie, oraz do ogrzewania na większą skalę.

Typ: I070L

5 kg – 2 godz 30 min
10 kg – 5 godz

2,40 kg

660 x 80 x 30 mm

2000 g/godz

28 kW

Palnik budowlany 28 kW + wąż
Palnik budowlany z wężem 10 m z końcówkami 2 x G3/8" L.
Odpowiedni do izolowania i asfaltowania w budownictwie,
oraz do ogrzewania na większą skalę.

Typ: I070LK

5 kg – 2 godz 30 min
10 kg – 5 godz

3,00 kg

660 x 80 x 30 mm

2000 g/godz

28 kW

Palnik budowlany 28 kW + wąż + regulator
Palnik budowlany z wężem 10 m z końcówkami 2 x G3/8"
i regulatorem typ I210. Odpowiedni do izolowania i asfaltowania
w budownictwie, oraz do ogrzewania na większą skalę.

Typ: I070LKR

5 kg – 2 godz 30 min
10 kg – 5 godz

0,80 kg

660 x 80 x 30 mm

2500 g/godz

35 kW

Palnik budowlany 35 kW
Palnik budowlany. Odpowiedni do izolowania i asfaltowania
w budownictwie, oraz do ogrzewania na większą skalę.

Typ: I071L

5 kg – 2 godz
10 kg – 4 godz

2,40 kg

660 x 80 x 30 mm

2500 g/godz

35 kW

Palnik budowlany 35 kW + wąż
Palnik budowlany z wężem 10 m z końcówkami 2x G3/8" L.
Odpowiedni do izolowania i asfaltowania w budownictwie,
oraz do ogrzewania na większą skalę.

Typ: I071LK

5 kg – 2 godz
10 kg – 4 godz

1,00 kg

660 x 80 x 30 mm

2500 g/godz

35 kW

Palnik budowlany 35 kW + piezo
Palnik budowlany z zapalnikiem piezoelektrycznym.
Odpowiedni do izolowania i asfaltowania w budownictwie,
oraz do ogrzewania na większą skalę.

Typ: I071LP

5 kg – 2 godz
10 kg – 4 godz

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 5 kg, 10 kg

palniki PB
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PALNIKI NA PROPAN-BUTAN DO PRAC BUDOWLANYCH IGI-HOBBY

3 kg

660 x 80 x 30 mm

2500 g/godz

35 kW

Palnik do prac budowlanych 35 kW + wąż + regulator
Palnik do prac budowlanych z 10 m wężem z końcówkami
2x G3/8" L i z regulatorem typu I210. Odpowiedni do robót
izolacyjnych i asfaltowych w budownictwie i do ogrzewania
większych powierzchni.

Typ: I071LKR

5 kg – 2 godz
10 kg – 4 godz

6 kg

460 x 400 x 90 mm

100/140/210/140/265/450/2000 g/godz

1,7/2/2,5/2/3,7/6,3/28 kW

Zestaw 7 palników, 2 rękojeści, zawór, lut
  

Typ: I112

1,00 kg

660 x 80 x 30 mm

3850 g/godz

54 kW

Palnik do prac budowlanych 54 kW
Palnik do prac budowlanych. Odpowiedni do robót
izolacyjnych i asfaltowych w budownictwie i do ogrzewania
większych powierzchni.

Typ: I072L

5 kg – 1 godz 20 min
10 kg – 2 godz 40 min

2,60 kg

660 x 80 x 30 mm

3850 g/godz

54 kW

Palnik do prac budowlanych 54 kW + wąż
Palnik do prac budowlanych z 10 m wężem z końcówkami
2x G3/8" L. Odpowiedni do robót izolacyjnych i asfaltowych
w budownictwie i do ogrzewania większych powierzchni.

Typ: I072LK

5 kg – 1 godz 20 min
10 kg – 2 godz 40 min

3,20 kg

660 x 80 x 30 mm

3850 g/godz

54 kW

Palnik do prac budowlanych 54 kW + wąż + regulator
Palnik do prac budowlanych z 10 m wężem z końcówkami
2x G3/8" L i z regulatorem typu I210. Odpowiedni do robót
izolacyjnych i asfaltowych w budownictwie i do ogrzewania
większych powierzchni.

Typ: I072LKR

5 kg – 1 godz 20 min
10 kg – 2 godz 40 min

Nakrętka – Typ: I410

Regulator – Typ: I210

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg
do urządzeń
na propan-butan.
Typ 316V

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 5 kg, 10 kg 

palniki PB
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SPECJALNE PALNIKI NA PROPAN-BUTAN

palniki PB

7,7 kg

990 x 790 mm

10300 g/godz

6 x 25 kW

3,1 kg

360 x 160 x 135 mm

1550 g/godz

17 kW

1 kg

380 x 345 mm

5400 g/godz (Typ: 2265 – 70 kW)

3850 g/godz (Typ: 2265A – 50 kW)

70 kW nebo 50 kW

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg
do urządzeń
na propan-butan.
Typ 316V

Zawór redukcyjny
– Typ: 4498

Zawór redukcyjny 
– Typ: NP01011

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 5 kg, 10 kg

Palnik rampowy KOMBAJN
Bardzo wydajny palnik do prac budowlanych z sześcioma
palnikami 25 kW. Możliwość regulacji i zamknięcia lewej
i prawej połowy rampy.

Pistolet BTS 783
Pistolet to przenośne urządzenie na propan-butan
przeznaczone do ogrzewania folii kurczliwych przy
paletyzacji. Jest przyłączony wężem przez zawór redukcyjny
do butli propan-butan.

Palnik spiralny
Jest to specjalny palnik o bardzo wysokiej wydajności,
wyposażony w elektro-magnetyczny zawór bezpieczeństwa.
Możliwa jest jego zabudowa do urządzeń zamkniętych.

Typ: 2270

Możliwość zamknięcia dopływu gazu propan-butan
do połowy palnika = wybór mniejszej szerokości
ogrzewania

Praktyczny
stojak

Podwójne rozprowadzanie

Typ: 2172
Typ: 2172/A bez RV
Typ: 2172/B bez RV i węża

Typ: 2265 (70 kW)

Typ: 2265A (50 kW)

Przyłączony przez zawór
redukcyjny do butli 
propan-butan, ewentualnie
do sieci dystrybucyjnej.

Odpowiednie narzędzie dla
pracowników wykonujących
roboty izolacyjne, na dachach
i na konstrukcjach poziomych.

Palnik 
o mocy 70 kW 
lub 50 kW

2 kg – 1 godz 20 min
5 kg – 3 godz 20 min
10 kg – 6 godz 40 min

5 kg – 55 min
10 kg – 1 godz 50 min

5 kg – 30 min
10 kg – 1 godz

5 kg – 1 godz 15 min
10 kg – 2 godz 30 min

Są niezależne 
– nie potrzebują innego 

źródła energii

Pistolet BTS 783 to przenośne
urządzenie na propan-butan
przeznaczone do ogrzewania
folii kurczliwych przy
paletyzacji.  Jest niezależny
od sieci zaopatrujących w gaz
i energię elektryczną i dlatego
umożliwia pracę w halach i na
otwartej przestrzeni.
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SPECJALNE PALNIKI INFRA

palniki PB

0,5 kg

200 x 85 mm 
(efektywna powierzchnia)

900 g/godz

11 kW

0,4 kg 790 mm

Palnik do prac budowlanych infra
Palnik nadaje się do prac izolacyjnych i asfaltowych
mniejszej skali i do napraw dróg asfaltowych. Można go
użyć w pozycji poziomej i pionowej.

Typ: 2280

Przewód wydłużający 790 mm

Typ: 2266

Wysoka funkcjonalność!
Nie nadtapia izolacji

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg
do urządzeń
na propan-butan.
Typ 316V

Zawór redukcyjny 
– Typ: 4498

Sterownik z szybką regulacją 
– Typ: 2253

Wąż z końcówką
– Typ: 4575 lub 4575A

NOWOŚĆ
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24 grzejniki

GRZEJNIKI
– grzejniki ogrodowe
– generatory ciepła, podgrzewacze
– grzejniki do mieszkań
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Zwrotna butla
ciśnieniowa 2 kg
do urządzeń 
na propan-butan.
Typ 316

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg
do urządzeń
na propan-butan.
Typ 316V

Zawór
jednokierunkowy
– Typ: 2156UV
(do podłączenia
do 2 kg butelki)

GRZEJNIKI OGRODOWE

grzejniki

3,75 kg

800 x 455 x 455 mm

360 g/godz

5 kW

22,8 kg

2200 x 800 mm

840 g/godz

11,7 kW

Grzejnik ogrodowy ETNA – biały

Zewnętrzny grzejnik na propan-butan. Wyposażony w kółka
dla łatwego przemieszczania. Grzejniki są wyposażone w zawór
zabezpieczający, który w razie upadku zamknąłby dopływ gazu.

22,8 kg

2200 x 800 mm

840 g/godz

11,7 kW

NOWOŚĆ

Stołowy grzejnik ogrodowy ETNA – mini

Stołowy grzejnik ogrodowy dostarczy dużą ilość ciepła przy
Państwa stole w chłodne wieczory.

Typ: TZ02005

Grzejnik ogrodowy ETNA – nierdzewny

Zewnętrzny grzejnik na propan-butan. Wyposażony w kółka
dla łatwego przemieszczania. Grzejniki są wyposażone w zawór
zabezpieczający, który w razie upadku zamknąłby dopływ gazu.

Typ: TZ02002 
nierdzewny

Typ: TZ02001
wariant malowany
kolor biały

Akcesoria służące przyłączeniu
do butli 5 kg i 10 kg 

we wszystkich grzejnikach
MEVA w cenie

2 kg – 2 godz 30 min
5 kg – 6 godz
10 kg – 12 godz

2 kg – 2 godz 30 min
5 kg – 6 godz
10 kg – 12 godz

2 kg – 5 godz 30 min
5 kg – 14 godz
10 kg – 28 godz

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 2 kg, 5 kg, 10 kg
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GRZEJNIKI OGRODOWE

grzejniki

26 kg

2270 x 730 x 730 mm

945 g/godz

13 kW

Grzejnik ogrodowy PIRAMIDA – czarny

Grzejnik ogrodowy na propan-butan. Grzejnik jest wyposażony
w płynną regulację mocy, piezo zapłon, zabezpieczenie przed
upadkiem i kółka do łatwego transportu.

26 kg

2270 x 730 x 730 mm

945 g/godz

13 kW

Typ: TZ02004
wariant malowany
kolor czarny

Grzejnik ogrodowy PIRAMIDA – nierdzewny

Grzejnik ogrodowy na propan-butan. Grzejnik jest wyposażony
w płynną regulację mocy, piezo zapłon, zabezpieczenie przed
upadkiem i kółka do łatwego transportu.

Typ: TZ02003
nierdzewny

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg do
urządzeń na propan-
butan. Typ 316V

Akcesoria służące 
przyłączeniu 

do butli 5 kg i 10 kg 
w grzejnikach 

PIRAMIDA

5 kg – 5 godz 30 min
10 kg – 11 godz

5 kg – 5 godz 30 min
10 kg – 11 godz

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 5 kg, 10 kg
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Wyposażenie
służące

przyłączeniu do
butli 5 kg i 10 kg

w cenie

TERMOGENERATORY

grzejniki

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Kratka ochronna

Praktyczny uchwyt 
dla wygodnej obsługi

Zapalanie
piezoelektryczne

Wysokie
bezpieczeństwo

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 5 kg, 10 kg

Generator ciepła w wersji nierdzewnej. Zapalanie piezo, bezpiecznik termiczny,
zabezpieczenie przed przegrzaniem grzejnika, płynna regulacja, bezpiecznik zamknięcia
gazu w razie przerwania węża. Zdolność grzewcza: 520 m3.

Typ: TP13001

Generator ciepła w wersji nierdzewnej. Zapalanie piezo, bezpiecznik termiczny,
zabezpieczenie przed przegrzaniem grzejnika, płynna regulacja, bezpiecznik zamknięcia
gazu w razie przerwania węża. Zdolność grzewcza: 1100 m3.

5,5 kg

425 x 180 x 280 mm

770–1260 g/godz

11–18,5 kW

10 kg

505 x 277 x 490 mm

1025–2130 g/godz

15–30 kW

Generator ciepła GP18MC (11–18,5 kW) Generator ciepła GP30MC (15–30 kW)
Typ: TP13002

Konieczne doprowadzenie energii elektrycznej

5 kg – 4 godz
10 kg – 8 godz

5 kg – 2 godz 30 min
10 kg – 5 godz

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg do
urządzeń na propan-
butan. Typ 316V
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Zwrotna butla
ciśnieniowa 2 kg
do urządzeń 
na propan-butan. 
Typ 316

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg
do urządzeń
na propan-butan.
Typ 316V

Zawór jednokierunkowy
– Typ: 2156UV
(do podłączenia do 2 kg
butelki)

PIECYKI I GRZEJNIKI DO WEWNĄTRZ

grzejniki

2,2 kg

280 x 100 x 240 mm

330 g/godz

4,4 kW

2,2 kg

280 x 100 x 240 mm

330 g/godz

4,4 kW

14 kg

430 x 520 x 720 mm

305 g/godz

4,2 kW

0,8 kg

225 x 140 x 225    mm

85 g/godz

1,1 kW

Typ: 2171

2 kg – 23 godz

Grzejnik BRI
Grzejnik z palnikiem ceramicznym. Wygodne użycie do
ogrzewania pomieszczeń roboczych. Regulowany uchwyt.
Bezpiecznik. Dwupołożeniowy regulator wydajności.
Grzejnik na podczerwień do warsztatów.

Typ: TB01005

Grzejnik BRI-piezo
Piecyk na podczerwień z ceramicznym palnikiem do
wykonywania prac. Odpowiedni do ogrzewania miejsca
pracy. Regulowany wielozadaniowy uchwyt. Zawór
bezpieczeństwa. Dwupozycyjny regulator mocy.

Typ: TB01005P

Regulowany uchwyt umożliwia umocowanie
piecyka na różnych powierzchniach i na samą
butlę oraz dostarczenie ciepła do każdego
miejsca.

Mobilność

2 kg – 6 godz
5 kg – 15 godz
10 kg – 30 godz

2 kg – 6 godz
5 kg – 15 godz
10 kg – 30 godz

Grzejnik ARDENT
Grzejnik propan-butanowy przeznaczony do szybkiego
podwyższenia temperatury w pomieszczeniach. Nie jest
przeznaczony do ogrzewania długotrwałego. Przyłączony
bezpośrednio do butli z gazem propan-butan 2 kg.

Piecyk gazowy RELAX
Najczęściej sprzedawany model pieca gazowego dla domu.
Wyposażenie: czujnik spalin, bezpiecznik termiczny, trzy
pozycje mocy, kółka, zapalanie piezoelektryczne. Piec na
podczerwień.

Typ: TB02007

Wyposażenie służące
przyłączeniu 

do butli 5 kg i 10 kg 
w cenie

5 kg – 16 godz 30 min
10 kg – 33 godz

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 2 kg, 5 kg, 10 kg
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GRILE

grile

– grile ogrodowe
– profesjonalne grile gastronomiczne
– wędzarnie
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Zwrotna butla
ciśnieniowa 2 kg
do urządzeń 
na propan-butan. 
Typ 316

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg
do urządzeń
na propan-butan.
Typ 316V

Zawór
jednokierunkowy
– Typ: 2156UV
(do podłączenia
do 2 kg butelki)

Nowa konstrukcja
Podwójny palnik

– płynna regulacja lewej
i prawej strony

GRILE OGRODOWE

grile

18,7 kg

900 x 440 x 1000 mm

350 g/godz

4,9 kW

Gril gazowy MADEIRA
Powierzchnia grila 68 x 38 cm. Farba epoksydowa,
niklowany ruszt. Wyposażony w dwie półki, kółka
i pokrywę. Kamienie bazaltowe w cenie.

Typ: GP01001

2 kg – 6 godz
5 kg – 14 godz
10 kg – 28 godz

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

Wyposażenie
służące

przyłączeniu do
butli 5 kg i 10 kg

w cenie
wszystkich grili

50 kg 980 g/godz

13,5 kW 1480 x 1140 x 730 mm

Profi gril SAHARA flatbad
Gril umożliwia 2 sposoby grillowania: na ruszcie z systemem
"vaporizer bar" i na gładkiej płycie z żeliwa.

Typ: GP03002

Ułożenie listw zapewnia równomierną
temperaturę całej grilowanej powierzchni
i uniemożliwia niepożądane powstanie
płomieni. 3 nierdzewne palniki, zapalanie
piezoelektryczne, duże powierzchnie
do układania, praktyczne kółka.
Powierzchnia robocza grila: 3 185 cm2.
Gril jest przyłączany do butli z gazem za
pomocą węża i regulatora, które
są częścią dostawy urządzenia.

2 kg – 2 godz
5 kg – 5 godz
10 kg – 10 godz „Vaporizer bar system“ – specjalny

system nierdzewnych listew
w kształcie „V“, które przechwytują
tłuszcz i soki z produktów
spożywczych, które parując nadają
potrawom oryginalny smak. 
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Zwrotna butla
ciśnieniowa 2 kg
do urządzeń 
na propan-butan.
Typ 316

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg
do urządzeń
na propan-butan.
Typ 316V

Zawór
jednokierunkowy
– Typ: 2156UV
(do podłączenia
do 2 kg butelki)

Szacunkowa wytrzymałość 
butIi PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

PROFESJONALNE GRILE GASTRONOMICZNE

grile

11,3 kg

340 x 560 x 270 mm

400 g/godz

5 kW

14,5 kg

640 x 560 x 270 mm

800 g/godz

10 kW

9 kg

340 x 560 x 270 mm

400 g/godz

5 kW

17,5 kg

640 x 560 x 270 mm

800 g/godz

10 kW

18 kg

640 x 560 x 270 mm

800 g/godz

10 kW

Profi gril SMART MINI
Gril gastronomiczny do profesjonalnego grilowania.
Nierdzewny. Zawór termiczny i zapalnik piezoelektryczny.

Typ: GP25110

Profi gril GRID
Gril gastronomiczny do profesjonalnego grilowania.
Nierdzewny. Zawór termiczny i zapalnik piezoelektryczny.

Typ: GP26100

Profi gril GRID MINI
Gril gastronomiczny do profesjonalnego grilowania.
Nierdzewny. Zawór termiczny i zapalnik piezoelektryczny.

Typ: GP25100

Profi gril SMART
Gril gastronomiczny do profesjonalnego grilowania.
Nierdzewny. Zawór termiczny i zapalnik piezoelektryczny.

Typ: GP26110

Kombinacja Profi gril GRID/SMART
Gril gastronomiczny do profesjonalnego grilowania. Kombinacja
dwóch rodzajów grilów z różnymi metodami pieczenia.
Nierdzewny. Zawór termiczny i zapalnik piezoelektryczny.

Typ: GP26115

Bezpośrednie grilowanie

Grilowanie na blasze

Wyposażenie służące
przyłączeniu do butli 
5 kg i 10 kg w cenie
wszystkich grili

2 kg – 2 godz 30 min
5 kg – 6 godz 30 min
10 kg – 13 godz

2 kg – 5 godz
5 kg – 12 godz 30 min
10 kg – 25 godz

2 kg – 5 godz
5 kg – 12 godz 30 min
10 kg – 25 godz

2 kg – 2 godz 30 min
5 kg – 6 godz 30 min
10 kg – 13 godz

2 kg – 2 godz 30 min
5 kg – 6 godz 30 min
10 kg – 13 godz
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AKCESORIA DO PROFESJONALNYCH GRILI GASTRONOMICZNYCH

grile

300 x 460 x 39 mm5,4 kg 600 x 460 x 39 mm11 kg

350 x 530 x 600 mm4,5 kg

300 x 500 x 25     mm3,6 kg 600 x 500 x 25 mm6,6 kg

650 x 530 x 600 mm6,1 kg500 x 250 mm (2 ks)2,5 kg

Wanna mała – SMART MINI

Typ: GD25111

Wanna wielka – SMART

Typ: GD26111

Typ: GD25130

Ruszt grilowy do Profi gril GRID MINI

Typ: GP25101

Ruszt grilowy do Profi gril GRID

Typ: GD26101

Typ: GD26130

Boczne półki do grilów wszystkich typów

Typ: GD25131

Nogi do grilówNogi do grila MINI
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WĘDZARNIE

grile

1040 x 330 mm

6,8 kg

370 x 830 mm

8,3 kg

Masywna

Wędzarnia okrągła
Przenośna wędzarnia w cylindrycznym kształcie przeznaczona do
termicznego przekształcania żywności poprzez wędzenie. Medium
grzewczym jest węgiel drzewny. Praktyczny drewniany uchwyt.

Typ: 4165

Wędzarnia składana duża
Przenośna wędzarnia przeznaczona do przetwarzania
termicznego artykułów spożywczych poprzez wędzenie. Medium
grzewczym jest węgiel drzewny. Praktyczny drewniany uchwyt.

Typ: 4168

Medium grzewcze
– węgiel drzewny

Dostarczana
i przechowywana 
w stanie złożonym

Rozłożona wędzarnia
gotowa do użycia
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CAMPING – BIWAK W TERENIE
– kuchenki
– lampy
– grzałki
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CAMPING – BIWAK W TERENIE

camping

0,33 kg

120 x 100 x 110 mm

127 g/godz

1,8 kW

0,4 kg

120 x 100 x 110 mm

127 g/godz

1,8 kW

0,55 kg

110 x 110 x 205 mm

102 g/godz

1,4 kW

0,5 kg

110 x 110 x 205 mm

102 g/godz

1,4 kW

Kuchenka ATOS
Wariant na kartusze z gwintem i zaworem. 
(KP02006 a KP02007).

Typ: KP06011

Kuchenka ATOS – piezo
Wariant na kartusze z gwintem i zaworem. 
(KP02006 a KP02007).

Typ: KP06011P (piezo)

Wysokiej jakości kuchenka turystyczna. Długa żywotność.
Używa jednorazowe kartusze nakłuwane (KP02001).

Typ: KP06010

Wysokiej jakości kuchenka turystyczna. Długa żywotność.
Używa jednorazowe kartusze nakłuwane (KP02001).

Kuchenka FOCUS Kuchenka FOCUS – piezo
Typ: KP06010P (piezo) 

Kartusze 190 g
Butan (do przekłucia)
Typ: KP02001

Kartusze 230 g
Kartusze propan-butan
z zaworem i gwintem
Typ: KP02006

Kartusze 450 g
Kartusze propan-butan
z zaworem i gwintem
Typ: KP02007

230 g – 1 godz 48 min
450 g – 3 godz 36 min

230 g – 1 godz 48 min
450 g – 3 godz 36 min

190 g – 1 godz 52 min 190 g – 1 godz 52 min

Szacunkowa wytrzymałość 
kartusza – g

Innowacja

Nowa metalowa wersja
zapewni dłuższą
żywotność kuchenki
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CAMPING – BIWAK W TERENIE

camping

0,56 kg

110 x 110 x 270 mm

47 g/godz

0,65 kW

0,5/0,56 kg

220 x 110 x 295 mm

102/47 g/godz

1,4/0,65 kW

0,68 kg

260 x 180 x 280 mm

47 g/godz

0,65 kW

Praktyczny długi uchwyt
umożliwiający łatwe
przemieszczanie

Lampa DEDRA – piezo
Przenośna lampa z eleganckim i nowoczesnym
wykończeniem. Używa jednorazowe kartusze nakłuwane
(KP02001).

Zestaw turystyczny trio
Korzystna cena za komplet kuchenki FOCUS, lampy DEDRA
i trzech sztuk kartuszy (KP02001). Do dyspozycji również
wszystko z wyposażeniem piezo (Typ: 2131P).

Typ: KP03010P (piezo)Typ: 2131 Typ: 2131P (piezo) 

Lampa wędkarska NEPTUN
Do oświetlania kierunkowego. Grzeje i świeci. Idealna dla
wędkarzy. Używa jednorazowe kartusze nakłuwane
(KP02001).

Typ: KP03008 (piezo)

Szeroki snop
światła

kierunkowego

190 g – 4 godz

190 g – 4 godz

190 g – 4 godz

190 g – 1 godz 52 min

Kartusze 190 g
Butan (do przekłucia)
Typ: KP02001

Pończoszka
patrz strona 47

Klosz do lampy
Dedra Typ: KP09103

Szacunkowa wytrzymałość 
kartusza – g
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Czas do uzyskania wrzenia 1 l wody
– 2 min 50 sek

Czas do uzyskania wrzenia 1 l wody
– 2 min 40 sek

Czas do uzyskania wrzenia
1 l wody
– 3 min 40 sek

camping

CAMPING – BIWAK W TERENIE

80 g

45 x 45 x 70 mm 
(składany)

186 g/godz

2,6 kW

190 g

80 x 80 x 70 mm

215 g/godz

3 kW

70 g

55 x 55 x 82 mm
(składany)

172 g/godz

2,4 kW

Kuchenka SPARK
Kuchenka SPARK jest najwygodniejszą w użyciu kuchenką
w naszej ofercie. Kuchenka jest dostarczana w praktycznym
turystycznym pudełku. Zasilana kartuszami z zaworem
i gwintem (KP02006 i KP02007).

Kuchenka SPIDER
Kuchenka SPIDER dzięki swojej konstrukcji jest bardzo
stabilna, maksymalne obciążenie rusztu wynosi 10 kg. Zasilana
kartuszami z zaworem i gwintem (KP02006 i KP02007).

Kuchenka HIKER
Kuchenka HIKER jest najlżejszą kuchenką z naszej oferty.
Kuchenka jest stabilna dzięki rozkładanej płytce kuchennej.
Zasilana kartuszami z zaworem i gwintem (KP02006 i KP02007).

Typ: KP14001 Typ: KP14002

Składany

Małe rozmiary
Niska waga

Typ: KP14003

Rozkładana płytka kuchenna
– doskonała stabilność.
Dzięki niej także kuchenka nie zajmuj
dużo miejsca w plecaku.

230 g – 1 godz 4 min
450 g – 2 godz 8 min

230 g – 1 godz 20 min
450 g – 2 godz 8 min

230 g – 1 godz 14 min
450 g – 2 godz 28 min

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Szacunkowa wytrzymałość 
kartusza – gKartusze 230 g

Kartusze propan-butan
z zaworem i gwintem
Typ: KP02006

Kartusze 450 g
Kartusze propan-butan
z zaworem i gwintem
Typ: KP02007
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camping

CAMPING – BIWAK W TERENIE

0,6 kg

120 x 120 x 160 mm

150 g/godz

2 kW

3,3 kg

300 x 220 x 310 mm

84 g/godz

1,15 kW

1,7 kg

350 x 100 x 310 mm

150 g/godz

2 kW

0,6 kg 320 x 320 x 40 mm

Przenośny grzejnik SUN
Dodatek do kuchenek THUNDER – piecyk SUN. Odpowiedni
dodatek dla uzyskania komfortu cieplnego w chłodne dni
na wyprawach w terenie. Zasilany jednorazowymi
kartuszami z zaworem (KP02002).

Typ: KP16001

Przenośny grzejnik RA
Łatwy do przenoszenia. 
Używa kartusze KP 02002.

Typ: KP16002 

Kartusze 227 g
Butan (zawór) 
Typ: KP02002

Kuchenka przenośna. Przeznaczona do użycia całorocznego w domu, na daczy,
pod namiotem lub w górach. Zapalanie piezoelektryczne. Niska waga. Praktyczne
pakowanie w walizce podróżnej. Używa jednorazowe kartusze z zaworem (KP 02002).

Typ: KP06001

Ruszt grilowy, stalowy
Uzupełnienie kuchenki THUNDER. Teflonowy ruszt. Bardzo
szybkie i łatwe grilowanie potraw.

Typ: GP09003 

227 g – 2 godz 37 min 227 g – 1 godz 28 min

Szacunkowa wytrzymałość 
kartusza – g

Kuchenka campingowa THUNDER
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CAMPING – BIWAK W TERENIE

camping

150 x 150 x 80 mm

0,9 kg

0,4 kg 165 x 105 x 165 mm 50 g 90 x 25 x 15 mm

Kuchenka turystyczna WOOD
Kuchenka jest przeznaczona do używania na zewnątrz
w celu przygotowania ciepłych potraw i opiekania.
Działanie kuchenki opiera się na prostej zasadzie
wtłaczania powietrza do paleniska.

Jako paliwo można wykorzystać drewno, szyszki, korę
i inne naturalne materiały palne. Źródłem energii służącej
do rozdmuchania jest pojedyncze ogniwo 1,5 V.

Miejsce na ogniwo pojedyncze 1,5 V
– wtłaczanie powietrza do paleniska

Zasysane powietrze jest
wtłaczane pod płonące gałązki
lub szyszki i roznieca ogień.
Za chwilę powstaje silny żar,
dzięki któremu gotowanie
przebiega bardzo szybko.

Miejsce na ułożenie
szyszek, igieł,
gałązek

NOWOŚĆ

Typ: 1920

Prawdziwy hit! W bardzo krótkim czasie silny płomień ugotuje wodę na herbatę lub
zupę.

Zapakowany w tekstylnym worku

Kuchenka spirytusowa z miską i garnkiem z eloksowaną
ognioodporną powierzchnią. Garnek 900 ml, miska 345 ml.

Typ: LV14001

Jako źródło
paliwa

wykorzystywane
są suche gałązki

lub szyszki

Krzesiwo ze stopu magnezu. Umożliwi rozpalenie ognia
w dowolnej chwili, bez obaw o zamoknięcie zapałek czy
niedziałającą zapalniczkę.

Typ: GD14001

Kuchenka spirytusowa – zestaw Krzesiwo

NOWOŚĆ
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Zwrotna butla
ciśnieniowa 2 kg
do urządzeń 
na propan-butan. 
Typ 316,

Zwrotna butla
ciśnieniowa 10 kg
do urządzeń
na propan-butan.
Typ 316V

Zawór
jednokierunkowy
– Typ: 2156UV
(do podłączenia
do 2 kg butelki)

CAMPING – BIWAK W TERENIE

camping

18 kg

500 x 490 x 445 mm

13 g/godz

0,18 kW

Chłodziarka absorpcyjna XC-42G
Przeznaczona jest do utrzymywania żywności w chłodzie podczas dłuższego pobytu poza domem.
Podłączenie do sieci elektrycznej: AC (prąd zmienny) 230 V / 50 Hz / 90 W / 0,39 A.
Podłączenie do baterii: DC (prąd stały) 12 V / 90 W / 7,5 A.

Typ: LE13001

Chłodziarka absorpcyjna XC-42G
– nieograniczona niezależność
dla wszystkich entuzjastów wypraw
w teren.
Chłodziarkę można podłączyć do sieci elektrycznej 230 V, baterii 12 V
lub butli LPG napełnionej propanem, butanem lub ich mieszanką.

Maksimum komfortu w schroniskach, namiotach i altankach ogrodowych.

Nowoczesna technologia absorpcyjna chłodzi cicho i nie wymaga
konserwacji.

Niezawodne chłodzenie również w wysokich temperaturach
zewnętrznych.

– wybór trybu eksploatacji – LPG, AC 230 V, DC 12 V i 230 V

– cicha eksploatacja bez konserwacji dzięki technologii 
absorpcyjnej

– wysoka moc chłodnicza przy bardzo małym zużyciu 
energii

– proste sterowanie

– pojemność 42 litry

Szacunkowa wytrzymałość butli 
  PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

Wybór
możliwości
podłączenia

Wyposażenie
służące

przyłączeniu
do butli 

5 kg i 10 kg 
w cenie 

NOWOŚĆ

2 kg – 154 godz
5 kg – 385 godz
10 kg – 770 godz
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CAMPING – BIWAK W TERENIE

camping

0,8 kg 200 x 115 x 200 mm 

150 g 90 x 50 x 10 mm 82 g ø 75 mm, objętość 270 ml

532 g 120 x 120 x 170 mm
(składany)

Naczynia kempingowe – zestaw
Komplet naczyń kempingowych z eloksowaną
ognioodporną powierzchnią. Zestaw obejmuje: 
1x głęboki garnek o pojemności 1700 ml, 2x talerz,
2x kubek o pojemności 170 ml, 1x płytki garnek.

Typ: NA14003

Sztućce
Sztućce turystyczne ze stali nierdzewnej, których zaletą jest
łatwość składania.

Typ: NA14001

Kubek
Kubek ze stali nierdzewnej z uchem w postaci karabińczyka.

Typ: NA14002

Kawiarka
Kawiarka z powierzchnią eloksowaną. Kawiarka nadaje się
do ugotowania kawy w warunkach zewnętrznych i mieści
350 ml wody. Filiżanka, która jest częścią kawiarki,
ma pojemność 150 ml.

Typ: GD14002

Kubek z uchem jest
częścią zestawu

Detal pojemnika na wodę
z filtrem

Komplet 
dla 

dwóch osób

Praktyczny

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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AKCESORIA

akcesoria

– kartusze i butle ciśnieniowe
– węże
– inne wyposażenie
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KARTUSZE I BUTLE CIŚNIENIOWE

akcesoria

90 x Ø 90 mm190 g90 x Ø 110 mm230 g

200 x Ø 68 mm227 g150 x Ø 110 mm450 g

470 mm x Ø 235 mm6 kg210 mm x Ø 200 mm2,5 kg

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Kartusze 190 g – nakłuwany, butan

Typ: KP02001

Kartusze 230 g – gwint, propan-butan

Typ: KP02006

Kartusze 227 g – zawór, butan

Typ: KP02002

Kartusze 450 g – gwint, propan-butan

Typ: KP02007

Butla ciśnieniowa 5 kg

Typ: 316M (niewypełnione)

600 mm x Ø 300 mm10,5 kg

Butla ciśnieniowa 10 kg

Typ: 316V (niewypełnione)(niewypełnione)

Butla ciśnieniowa 2 kg

Typ: 316

Kartusz jest wyprodukowany zgodnie z EN 417.
Gwint przyłączeniowy 7/16.

Kartusz jest wyprodukowany zgodnie z EN 417.
Gwint przyłączeniowy 7/16.

Kartusz jest wyprodukowany zgodnie z EN 417.
Gwint przyłączeniowy 7/16.

Kartusz jest wyprodukowany zgodnie z EN 417.

NOWOŚĆ
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WĄŻ

akcesoria

225 x 40 x 225 mm0,3 kg

225 x 40 x 225 mm0,8 kg

225 x 40 x 315 mm0,6 kg

Typ: NP01022

Wąż z prześwitem 8 mm (NP01022) można zakupić w dowolnej długości
(opakowanie 50 m). 

Węże z końcówkami mają prześwit 4 mm i można je wyprodukować
na zamówienie w dowolnej długości. 

Zestaw (wąż 1,5 m, 2 złączki do węża)

Typ: NP01006 Typ: NP13001

Zestaw (wąż 1,5 m, 2 złączki do węża, regulator ciśnienia)

Typ: NP01007

Wąż ze złączkami G 3/8" L Wąż ze złączkami G 1/4" L Wąż ze złączkami M9 x 0,75

Zestaw
Zestaw: wąż 1,5 m NP01022, 2 złączki do węża IM905,
regulator ciśnienia NP01008, końcówka NP01015,
zawór jednodrożny 2156UV.

Końcówka 0,5 m 0,8 m 1 m 1,2 m 1,5 m 1,7 m 2 m 2,5 m 5 m 10 m 20 m

2x G 3/8" L x x x x x x 4575A x 4575 4574A 4574
2x G 1/4" L 4750 4750D 4750A - 4750B - 4750C - - - -

2x M9 x 0,75 x x x 4317 x 4432 x 4383 4424A x 4579A
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AKCESORIA

110 x 65 x 30 mm0,2 kg

110 x 65 x 30 mm0,3 kg

110 x 65 x 30 mm0,3 kg

110 x 65 x 30 mm0,3 kg

105 x 60 x 75 mm0,35 kg

85 x 100 x 160 mm0,8 kg

Typ: NP01008

Typ: NP01033 Wyjście gwintu: G 1/4" L

Typ: NP01034

Typ: NP01035 Wyjście gwintu: G 1/4" L

Typ: NP01011 Wyjście gwintu: G 3/8" L

Typ: 4498 Wyjście gwintu: G 3/8" L

Zawór redukcyjny (od 0,1 do 4 bar)

Reduktor ciśnienia – kołnierz – 30 mbar

Reduktor ciśnienia – gwint – 30 mbar

Reduktor ciśnienia – kołnierz – 50 mbar

Reduktor ciśnienia – gwint – 50 mbar

Reduktor ciśnienia – 0,5 – 4 bar

akcesoria

Nakrętka 8
z gwintem G 3/8" L

Kolanko 
z nakrętką M9 x 0,75

Nakrętka 8
z gwintem G 1/4" L

Nakrętka 8 z gwintem 

G 1/4" L z kolankiem 90˚

Nakrętka 
z gwintem M9 x 0,75

Rozdzielacz węża

Nakrętka D8 mm
z gwintem W21,8LH

wysokości 6 kg / h przepływu

Regulator

40 x 20 mm0,02 kg

Typ: NP01017

22 x 29 x 13 mm0,02 kg

Typ: 4372C

40 x 20 mm0,02 kg

Typ: NP01015

40 x 33 x 20 mm0,02 kg

Typ: 4352

13 x 37 mm0,02 kg

Typ: 4317D1

80 x 5 mm0,02 kg

Typ: NP01106

40 x 25 x 25 mm0,10 kg

Typ: I410

110 x 110 x 50 mm0,40 kg

Typ: I210
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195 x 70 mm0,3 kg

Typ: 2253

Sterownik z szybką regulacją

AKCESORIA

akcesoria

70 x 55 mm0,15 kg 70 x 50     mm0,1 kg

70 x 55 mm0,2 kg 70 x 55 mm0,15 kg

200 x 60 x 150 mm1,4 kg 465 mm0,3 kg115 x 80 mm0,3 kg

266 mm0,2 kg

Dla połączenia się 2 kg
butli z wyjściem gwintu 
G 3/8" L.

Dla połączenia się 2 kg
butli z gwintem M9 x 0,75.

Dla połączenia się 2 kg
butli z gwintem z boku 
W 21,8 L.

Dla połączenia się 2 kg
butli z gwintem W 21,8 L.

Typ: 2156A Typ: 2157

Typ: 2156UVB Typ: 2156UV

Typ: 4441 Typ: 2263Typ: 2252

Typ: 2262

Zawór jednokierunkowy

Sterownik (turbo zasilanie)

Zawór jednokierunkowy

Zawór jednodrożny z wyjściem w bok Zawór jednokierunkowy

Lutownica Rurka wydłużająca 465 mm

Rurka wydłużająca 266 mm
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AKCESORIA

akcesoria

170 x 55 mm0,2 kg 170 x 55 mm0,2 kg 170 x 55 mm0,2 kg

120 x 110 mm0,2 kg 80 x 40 mm0,2 kg200 x 250 mm0,5 kg

Ø 90 mm0,01 kg Ø 90 mm0,01 kg Ø 90 mm0,01 kg

(na 2 kg butlę PB)

Opakowanie zawiera:
4384, 4385 – Klucz montażowy

(12/17 i 12/19)

4570 – Igła do przebicia

4370 – Pierścień „O“ 2,8 x 1,8 mm

4214 – Pierścień „O“ 8 x 4 mm

4226 – Uszczelka 19,3 x 14 x 2 mm

4312 – Uszczelka 8 x 3 x 2 mm

4335 – Filtr do dyszy

4327 – Dysza 0,18 mm

4558 – Dysza 0,20 mm

Opakowanie zawiera:

4384 – Klucz montażowy (12/17)

4570 – Igła do przebicia

4214 – Pierścień „O“ 8 x 4 mm

4226 – Uszczelka 19,3 x 14 x 2 mm

4335 – Filtr do dyszy

4216 – Dysza 0,13 mm

4311 – Dysza 0,15 mm

Opakowanie zawiera:

4384 – Klucz montażowy (12/17)

4570 – Igła do przebicia

4214 – Pierścień „O“ 8 x 4 mm

4226 – Uszczelka 19,3 x 14 x 2 mm

4312 – Uszczelka 8 x 3 x 2 mm

4335 – Filtr do dyszy

4388 – Dysza 0,10 mm

4527 – Dysza 0,18 mm

4228 – Dysza 0,22 mm

4389 – Dysza 0,31 mm

Typ: 4760 Typ: 4761 Typ: 4762

Typ: 4738 Typ: KP09103Typ: 4238A

Typ: 4224 Typy: 4231 Typ: KP09204

Akcesoria do kuchenki wysokociśnieniowej Akcesoria do lamp Akcesoria do palników

Klosz do lampy JUGO 2 Klosz do lampy DEDRAKlosz do lampy BRILANT

Siatka żarowa (pończoszka) z pojedynczym wiązaniem Siatka żarowa (pończoszka) z podwójnym wiązaniem Siatka żarowa (pończoszka) z podwójnym wiązaniem

(na 2 kg butlę PB) (na 2 kg butlę PB)

Korzystanie z lampy
BRILANT

Korzystanie z lampy
JUGO 2

Korzystanie z lampy
DEDRA
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WARUNKI HANDLOWE

warunki handlowe

1. Niniejsze warunki handlowe obowiązują w odniesieniu do umów kupna-sprzedaży zawartych przez sprzedającego/dostawcę – firmę 
MEVA-POL, również w przypadkach, gdy w zawartych umowach nie zawarto tychże warunków lub jeżeli w umowie nie odesłano do tychże
warunków. Niniejsze warunki mają wyłączną moc wiążącą w sytuacjach, kiedy MEVA-POL jest sprzedającym/dostawcą. Odmienne warunki
kupującego/zamawiającego nie są ważne.

2. Oferta czy zapytanie strony umowy nie zobowiązuje do sprzedaży/dostawy. Stosunek umowny powstaje po zawarciu pisemnej umowy kupna-
sprzedaży lub po potwierdzeniu zamówienia. Materiały techniczne itp. dotyczące przedmiotu umowy pozostają własnością MEVA-POL. Nasza
firma zastrzega sobie prawa autorskie do przedmiotów umów.

3. Uzgodnione terminy dostaw obowiązują orientacyjnie, o ile w umowie wyraźnie nie ustalono inaczej. Jeżeli dostawa przedmiotu umowy będzie
opóźniona więcej niż 6 tygodni, każda ze stron umowy ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w formie pisemnego zawiadomienia
doręczonego drugiej stronie na jej adres podany w nagłówku. W razie wątpliwości przyjmuje się, że zawiadomienie o odstąpieniu zostało
doręczone piątego dnia po jego wysłaniu pocztą. W wyniku realizacji prawa do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży nie przysługuje prawo
do rekompensaty szkody.

4. Przejęcie dostawy odbywa się jedynie na wyraźną prośbę zamawiającego, wyrażoną przed przekazaniem przedmiotu umowy. Sporządzany
jest protokół odbioru.

5. Zamawiający ponosi ryzyko i koszty związane z uprzednio uzgodnionym transportem przedmiotu umowy.

6. Jeżeli MEVA-POL stwierdzi istotne pogorszenie sytuacji majątkowej zamawiającego lub jego niewypłacalność, może natychmiast odstąpić od
umowy, chyba że zamawiający dołączy do umowy dodatkową gwarancję czy poręczenie odnośnie zapłaty ceny kupna.

7. Faktury opiewające na kwotę dostawy podlegają zapłacie do 14 dni od ich wystawienia. W razie zwłoki w zapłacie faktury naliczane będą
odsetki za zwłokę w wysokości 0,08 % z wartości faktury za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający może dokonać potrąceń z ceną kupna
jedynie w stosunku do wykonalnych roszczeń wobec MEVA-POL, w sytuacji kiedy zamawiający ręczy za ich wykonalność.

8. W stosunku do swoich wymagalnych wierzytelności MEVA-POL ma prawo wykorzystać wobec zamawiającego prawo zatrzymania jego
własności aż do pełnej zapłaty długu.

9. Po przyjęciu dostawy zamawiający ma obowiązek należycie obejrzeć przedmiot umowy, ew. przetestować go. Ma on obowiązek bezzwłocznie
reklamować stwierdzone wady oraz załączyć opis stwierdzonej wady. Reklamacja musi mieć formę pisemną wraz z podaniem numeru umowy
dostawy dotyczącej przedmiotu reklamacji. Następnie jest on zobowiązany przetransportować reklamowany towar do dostawcy. Jeżeli wady
nie będą reklamowane w należyty sposób, dostawy będą uznane za niemające wad a roszczenia wynikające z reklamacji ulegną przedawnieniu.
Na dostawy, które mają charakter towarów konsumpcyjnych MEVA-POL udziela gwarancji charakterystycznej dla tego rodzaju towaru. Na
pozostałe towary firma udziela gwarancji na okres 24 miesięcy. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego
użycia czy niewłaściwego postępowania z przedmiotem umowy. Poza tym gwarancja nie rozciąga się na przedwczesne zużycie przedmiotu
umowy wynikające z niestandardowego używania lub na przedmioty dostawy, które zostały dodatkowo zmodyfikowane. MEVA usunie
uznane wady w pierwszej kolejności poprzez naprawę. Jeżeli uzna inaczej, załatwi reklamację poprzez dostawę przedmiotu umowy
pozbawionego wad. Rekompensata szkody jest ograniczona zafakturowaną ceną reklamowanej części dostawy.

10. Jeżeli w przyszłości jakiekolwiek z postanowień tychże warunków okazałyby się nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych
postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy MEVA-POL 2005. Strony umowy zastąpią takie postanowienie nowym, które będzie
odpowiadać w możliwie najpełniejszym stopniu nieważnemu postanowieniu.

11. Porozumienie w sprawie właściwości miejscowej do rozstrzygania sporów sądowych: spory powstałe na tle umów zawierających niniejsze
Ogólne Warunki Dostaw MEVA-POL 2005 będą rozstrzygane w zależności od ich właściwości rzeczowej w Sądzie Rejonowym w Zielonej
Górze.

12. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw MEVA-POL 2005 zostały zatwierdzone przez zarząd MEVA a.s. w dniu 01.01.2005, z ważnością od 01.01.2005.
Ważność tychże warunków wygasa na mocy decyzji zarządu MEVA a.s. w sprawie wydania warunków, które je zastąpią, bądź na podstawie
decyzji zarządu o ich anulowaniu.
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Węże
Typ: NP01022

Opaska 
do węży
Typ: IM905

Opaska 
do węży
Typ: IM905

Nakrętka 8
z gwintem G 1/4" L
Typ: NP01015

Reduktor
ciśnienia
Typ: NP01008

Węże
Typ: NP01022

Opaska 
do węży
Typ: IM905

Opaska 
do węży
Typ: IM905

Nakrętka 8
z gwintem G 1/4" L
Typ: NP01015

Reduktor
ciśnienia
Typ: NP01008

Zawór jedno -
kierunkowy
Typ: 2156UV

Zawór jedno-
kierunkowy
Typ: 2156UV

Zawór jedno-
kierunkowy
Typ: 2157

Wąż ze złączkami 
G 1/4"L
Typ: 4750 A,B,C,D

Reduktor
ciśnienia
Typ: NP01033

PODŁĄCZANIE KUCHENKI DO BUTLI GAZOWEJ

Wąż ze złączkami 
G 1/4"L
Typ: 4750 A,B,C,D

Wąż ze złączkami 
M9 x 0,75
Typ: 4317, 4332, 4383

Reduktor
ciśnienia
Typ: NP01033

Kuchenki niskociśnieniowe – wąż i złącza należy dokupić oddzielnie

Kuchenki niskociśnieniowe – wąż i złącza należy dokupić oddzielnie

kuchenka niskociśnieniowa
– podłączenie do butli 10 kg

kuchenka niskociśnieniowa
– podłączenie do butli 2 kg

kuchenka wysokociśnieniowa
– podłączenie do butli 2 kg

Kuchenki wysokociśnieniowe – wąż i złącza są dostarczane razem z kuchenką

ZESTAW Typ: NP01006

ZESTAW Typ: NP01007

ZESTAW Typ: NP01006

ZESTAW Typ: NP01007

ZESTAW Typ: NP13001

Butla ciśnieniowa 10 kg
Typ: 316V

Butla ciśnieniowa 2 kg
Typ: 316

Butla ciśnieniowa 2 kg
Typ: 316
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MEVA-POL Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 5B

66-008 Świdnica k/ Zielonej Góry
Tel.: +48-68-322 78 40
gsm: +48-603 676 499
Fax: +48-68-451 88 58

E-mail: meva-pol@hot.pl
www.meva-pol.pl
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